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 Αθήνα, 29-11-2022 

       Αρ. πρωτ.   3055   οικ. 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΛΤΕ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3148/2003 και 4449/2017, όπως ισχύουν, η  Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) είναι η εθνική εποπτική αρχή του 

ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος με αποστολή της τη θέσπιση και την εποπτεία της 

ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. Οι 

αρμοδιότητές της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και έχουν γνώμονα αποκλειστικά 

το δημόσιο συμφέρον.  

 
Σκοπός της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων και 

η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού, με την ορθή εφαρμογή των 

λογιστικών προτύπων  και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι 

αρμοδιότητες της αφορούν τρεις διακριτούς άξονες εποπτείας: 

 
Ελεγκτικό επάγγελμα 

 
Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι η αρμόδια αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών. Είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση και 

ανάκληση επαγγελματικής άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές 

εταιρείες, έχοντας την ευθύνη για τη ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με τη χορήγηση και διατήρηση της επαγγελματικής 

άδειας. Είναι επίσης η αρμόδια Αρχή τήρησης του Δημόσιου Μητρώου των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών και των Ελεγκτικών Εταιρειών. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την 
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ερμηνεία και εξειδίκευση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη 

διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών.  

 

Ποιότητα ελεγκτικών εργασιών 

 
Η Ε.Λ.Τ.Ε. εποπτεύει την ποιότητα των υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργούν οι Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες πραγματοποιώντας ποιοτικούς ελέγχους επί 

των ελεγκτικών εργασιών, με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι διενεργούμενοι από αυτούς 

έλεγχοι, συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τη δεοντολογία του 

επαγγέλματος.  

 
Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και Πρακτικές 

 
Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως εθνική εποπτική αρχή, είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της 

ορθής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων λειτουργώντας ως οιονεί 

σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών στα θέματα της νομοθεσίας του λογιστικού και του 

ελεγκτικού επαγγέλματος και της ερμηνείας των σχετικών κανόνων.  

 
Προκήρυξη 

 
Βάσει του ανωτέρω πλαισίου, σύμφωνα με την υπ’αρ. 229/1/23-11-2022 Απόφαση του Δ.Σ. 

της ΕΛΤΕ και προς τον σκοπό της περαιτέρω ενίσχυσης του έργου της, της αξιοπιστίας της 

εποπτείας της, της διαφάνειας και των ακολουθούμενων  επιτυχημένων πρακτικών που 

έχουν εισάγει αντίστοιχες εποπτικές αρχές διεθνώς, η ΕΛΤΕ προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην υπό σύσταση Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΛΤΕ 

με γνωστικά αντικείμενα την ελεγκτική, τη λογιστική και τη φορολογία.  

 

 

Όροι διορισμού  

 
Η Επιτροπή θα αποτελείται από μέλη, τα οποία  έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση   

στους  τομείς της ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογίας. 
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Έργο της Επιτροπής θα είναι η έκφραση γνώμης επί θεμάτων ελεγκτικής, λογιστικής και 

φορολογίας  που θα τίθενται  από την ΕΛΤΕ.  

 
Τα μέλη της Επιτροπής θα είναι φυσικά πρόσωπα, θα επιλέγονται για  θητεία τριών (3) 

ετών και θα δεσμεύονται αυστηρά από τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας σε σχέση με όλες 

τις μη δημόσιες πληροφορίες που τους παρέχονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. 

 
Η ΕΛΤΕ θα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ανά πάσα στιγμή από την Επιτροπή τα μέλη 

που δεν θα ανταποκρίνονται στον ρόλο τους, ιδίως όσον αφορά το ελάχιστο της παρουσίας 

τους, την παραβίαση της εμπιστευτικότητας και την ανεπάρκεια στην εκτέλεση του έργου 

τους. 

 
Κριτήρια επιλογής  

 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται 

ή είναι μέλη οποιουδήποτε φορέα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους τομείς της 

ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογίας. 

  
Κατά την επιλογή των μελών, πέραν της εμπειρίας και γνώσης των σχετικών θεμάτων, θα 

διασφαλιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα θέματα της ισορροπίας της 

γεωγραφικής προέλευσης, της ισότητας των φύλων και της επαγγελματικής 

εκπροσώπησης.  

 
Ειδικότερα, όσον αφορά την επαγγελματική εκπροσώπηση, τα μέλη της επιτροπής θα 

επιλεγούν  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από τους κάτωθι επαγγελματικούς κλάδους: 

  
1. Ελεγκτικό Επάγγελμα  

2. Λογιστικό Επάγγελμα (Οικονομικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Λογιστηρίων) 

3. Φοροτεχνικοί Επαγγελματίες 

4. Εκτιμητές 

5. Κλάδοι αγοράς (Τράπεζες, Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες κλπ.) 

6. Νομικό επάγγελμα 

7. Ακαδημαϊκοί  
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Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί για την επιλογή μελών, που ειδικεύονται ή έχουν σοβαρό 

υπόβαθρο σε περισσότερα από ένα εκ των τριών αντικειμένων (ελεγκτική, λογιστική, 

φορολογία).  

 

Διαδικασία επιλογής  

 
Η επιλογή των μελών της Επιτροπής θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ, 

κατόπιν εισήγησης προς αυτό από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από το ίδιο το Δ.Σ. και 

η οποία θα εισηγηθεί σχετικά.  

 
Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν μπορεί, εφόσον συγκεντρώνουν τα κατάλληλα 

προσόντα, να συμπεριληφθούν σε κατάλογο, με τη δυνατότητα να κληθούν να γίνουν μέλη 

της Επιτροπής σε μεταγενέστερο στάδιο.  

 

Τόπος παροχής υπηρεσιών  

 
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα οργανώνονται από την ΕΛΤΕ και θα είναι  είτε με φυσική 

παρουσία είτε διαδικτυακά, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. 

 
Αποζημίωση  

 
Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη της Επιτροπής. 

 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καταληκτική ημερομηνία  

 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια βάσει της παρούσας,  μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση  ηλεκτρονικά, στην ελληνική γλώσσα, έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 και 

ώρα 14.00 μ.μ. στο email: info@elte.org.gr προσκομίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 

και αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας (email -κινητό τηλέφωνο). 
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